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Seus i delegacions

seu de Perpinyà

Any de creació: 1999 

Delegat: Joan Becat i Rajaut (fins al 

30.4.2016)

Delegada: Martina Camiade Boyer (des de 

l’1.5.2016)

Adreça: Casa dels Països Catalans

Universitat de Perpinyà 

Camí de la Passió Vella

A/e: perpinya@iec.cat

La seu de Perpinyà s’ha encarregat d’or-

ganitzar o ha intervingut en les activitats 

següents:

Cicle de conferències: Un estat català 

en marxa, com serà?

Organitzat conjuntament amb l’Institut 

Franco-Català Transfronterer (IFCT), l’Ins-

titut Català de Recerca en Ciències Socials 

de la Universitat de Perpinyà (ICRECS), la 

Casa de la Generalitat de Catalunya a Per-

pinyà i el Consorci d’Estudis Catalans, va 

incloure les conferències següents:

— «Catalunya, de l’autonomia a 

la independència», de Joan Becat (delegat 

del president de l’IEC a Perpinyà i mem-

bre de l’ICRECS), el 5 de novembre a la 

seu de l’IEC a Perpinyà.

— «El sistema d’ensenyament: 

perspectives», pronunciada per Martí 

Teixidó (inspector d’Educació del Depar-

tament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya i president de la Societat 

Catalana de Pedagogia de l’IEC), el 12 de 

novembre a la seu de l’IEC a Perpinyà.

— «Les relacions amb la Unió 

Europea», a càrrec de David Ros (membre 

del Col·legi d’Economistes de Catalunya), 

el 19 de novembre a la Casa de la Gene-

ralitat a Perpinyà.

— «La constitució d’una repúbli-

ca catalana», per Sebastià Sardiné (mem-

bre de Juristes per la Independència de 

l’Assemblea Nacional de Catalunya), el 

10 de desembre a la Casa de la Generali-

tat a Perpinyà.

— «Les relacions amb els veïns: 

Catalunya Nord», de Pere Becque (advo-

cat), el 17 de desembre a la seu de l’IEC 

a Perpinyà.

Cicle de conferències dels Estudis 

Catalans (2016)

— «Noms de llocs i llengua catalana a 

Catalunya Nord», de Joan Becat, exdele-

gat de l’IEC a Perpinyà, exdirector de 

l’IFCT i autor de l’obra toponímia de 

catalunya nord (Terra Nostra, 2015). 

Casa dels Països Catalans, 25 de gener.

— «Catalunya, de Prat de la Riba 

a Artur Mas i Carles Puigdemont», d’En-

ric Pujol, professor d’història a la Univer-

sitat Autònoma de Barcelona, exdirector 

de la Casa de la Generalitat a Perpinyà i 

membre de l’IEC. Casa dels Països Cata-

lans, 1 de febrer.
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— «Pere Verdaguer, escriptor i 

nord-català: obra i homenatge», de Mi-

quela Valls, professora de català, presi-

denta de l’APLEC i membre corresponent 

de l’IEC. Casa dels Països Catalans, 18 de 

març. 

— «El català a la Franja d’Ara-

gó», de Natxo Sorolla, de la Universitat 

Rovira i Virgili i coordinador de la xarxa 

CRUSCAT de l’IEC. Casa dels Països 

Catalans, 11 d’abril. 

Conferència: «L’ús de la frontera:  

de la prostitució a la cooperació 

transfronterera»

Martina Camiade, delegada del president 

de l’IEC a Perpinyà i catedràtica de 

l’IFCT, va pronunciar aquesta conferència 

el 6 de juny de 2016 al Cercle Culture et 

Loisirs de Perpinyà.

Reunió de la Secció Filològica a 

Ceret amb investigadors i estudiosos 

de la Catalunya del Nord 

Els membres de la Secció Filològica de 

l’IEC es van reunir els dies 9 i 10 d’octu-

bre a Ceret en les jornades anuals de la 

Secció, que cada any se celebren en una 

població de l’àmbit lingüístic català amb 

l’objectiu de mantenir contactes i inter-

canvis amb els estudiosos de cada territori. 

Les jornades es van celebrar a la 

Sala de la Unió (bulevard de Lafayette, 

7) en dues sessions, que van reunir lin-

güistes, escriptors, historiadors i artistes 

que han centrat el seu treball en el Valles-

pir. La comarca i el marc nord-català van 

ser els temes de reflexió de la trobada.

En la sessió de divendres, 9 d’oc-

tubre, dedicada a la llengua a la Catalu-

nya del Nord, hi van intervenir Joan Veny, 

membre de la Secció Filològica de l’IEC; 

Jean-Paul Escudero, doctor en estudis 

catalans, dialectòleg i professor d’escoles; 

Gentil Puig Moreno, sociolingüista i pre-

sident del Centre Cultural del Vallespir; 

Cinto Carrera, doctor en literatura fran-

cesa i professor de la Universitat de Per-

pinyà; José Enrique Gargallo, membre de 

la Secció Filològica i professor de la 

Universitat de Barcelona, i Nicolas Berjo-

an, professor d’història contemporània de 

la Universitat de Perpinyà. La sessió va 

finalitzar amb un espectacle a cura del 

Taller de Vora Mar, amb August Bover 

(poesia) i Eulàlia Ara (soprano i violon-

cel), en què es va estrenar la cançó «Ce-

nacle», amb música de Pascal Comelade, 

i va incloure el recital cloc! i altres sons, 

amb música de Manuel Garcia Morante.

La sessió de dissabte, 10 d’octubre, 

es va dedicar a la cultura i hi van interve-

nir Eric Forcada, historiador de l’art i 

director del programa MIRO de la Univer-

sitat de Perpinyà; Claudi Balaguer, filòleg, 

occitanista i professor de català al Soler; 

August Bover, professor emèrit de la Uni-

versitat de Barcelona i poeta; Nicolau Dols, 

membre de la Secció Filològica i professor 

de la Universitat de les Illes Balears; Mi-

quel Arnaudies, pintor, escriptor i anima-

dor cultural, i Alà Baylac-Ferrer, professor 
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de la Universitat de Perpinyà i director de 

l’Institut Franco-Català Transfronterer  

de la Universitat de Perpinyà. 

Les jornades van ser organitzades 

per la Secció Filològica de l’IEC i l’Institut 

Franco-Català Transfronterer de la Uni-

versitat de Perpinyà, amb la col·laboració 

de la vila de Ceret, el Consell Departa-

mental dels Pirineus Orientals, la Casa de 

la Generalitat de Catalunya a Perpinyà i 

la vila de Perpinyà, i amb el patrocini de 

l’Obra Social La Caixa.

XII Jornada de l’IEC a l’UCE: 

«L’organització territorial  

a l’eix mediterrani»

En el marc de la XLVIII Universitat Ca-

talana d’Estiu (UCE), que va portar per 

títol l’eix mediterrani: camins de mar, de 

terra i de cultura, l’IEC va organitzar la 

XII Jornada: «L’organització territorial a 

l’eix mediterrani», que va tenir lloc el 19 

d’agost a Prada de Conflent. Va començar 

amb la ponència «L’organització territo-

rial i els nivells administratius a Catalu-

nya. Situació actual i perspectives de fu-

tur», a càrrec de Xavier Forcadell, 

coordinador general de la Diputació de 

Barcelona. Tot seguit, es va obrir un debat 

en què van participar, entre d’altres, 

Martina Camiade, com a moderadora, i 

Joan Becat (ICRECS i IEC), Jordi Casas-

sas (president de l’UCE), Francesc Nadal 

(catedràtic de geografia a la UB), Xavier 

Navarro (director de l’Institut Cartogràfic 

Valencià), Antònia Ripoll (professora de 

geografia turística a l’Escola d’Hoteleria 

de les Illes Balears), Sebastià Serra (cate-

dràtic d’història contemporània a la UIB) 

i Joan Tort (professor del Departament de 

Geografia de la UB), com a ponents.

Preparació del Primer Congrés 

Transfronterer de l’Espai Català: 

«Ensenyament i llengües»

El Consorci d’Estudis Catalans, la seu de 

l’IEC a Perpinyà i l’Institut d’Estudis 

Empordanesos van realitzar diverses re-

unions a Figueres i a Perpinyà per a 

presentar un microprojecte transfronterer 

subvencionat per la Generalitat de Cata-

lunya i el Consell Departamental dels 

Pirineus Orientals: «Fons Comú 2016», 

amb vista a l’organització d’un congrés 

transfronterer dins l’espai català el 2017, 

que es durà terme el març de 2017 a 

Perpinyà i a Figueres. 

Donació de publicacions de l’IEC  

als centres d’ensenyament secundari 

de la Catalunya del Nord

Els dies 23 i 24 de novembre es van lliurar 

obres editades per l’IEC a una quarantena 

de professors de català dels centres d’en-

senyament secundari de la Catalunya del 

Nord on s’imparteix la llengua. La dotació, 

amb què es volien enriquir els fons d’obres 

en llengua catalana dels centres, estava 

formada per diverses publicacions, entre 

les quals hi havia, per exemple, el quart 

volum del Petit atles lingüístic del domini 

català (IEC, 2013).
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Premi Catalunya del Nord

Es tracta d’un premi instituït el 2008 que 

reconeix els estudis, treballs o documents 

per a l’ensenyament del català a qualsevol 

nivell i els que fomenten el coneixement de 

la Catalunya del Nord o de qüestions que 

l’afecten. En la vuitena convocatòria, inclo-

sa en el lXXXv cartell de premis i de borses 

d’estudi de l’IEC, el jurat, format per Maria 

Corominas (presidenta de la Secció de Fi-

losofia i Ciències Socials), Joan Martí 

(membre de la Secció Filològica), Enric 

Pujol (membre de la Secció Històrico- 

Arqueològica), Alà Baylac-Ferrer (director 

de l’IFCT) i Joan Becat (delegat del president 

de l’IEC a Perpinyà), va acordar premiar 

les interferències lingüístiques del francès 

al català a les escoles la Bressola, obra 

d’Erola Milego i Francesc Franquesa. El 

lliurament va tenir lloc el 30 d’abril a la Sala 

Granat del Palau de Congressos de Perpinyà, 

en el marc de la XXVII Nit de Sant Jordi, 

organitzada per Òmnium Catalunya Nord.

seu de castelló

Any de creació: 2001

Delegat: Vicent Pitarch i Almela

Adreça: Centre Municipal de Cultura

Carrer d’Antoni Maura, 4

12001 Castelló de la Plana

A/e: castello@iec.cat

La seu de Castelló s’ha encarregat d’or-

ganitzar o ha intervingut en les activitats 

següents:

Homenatges

— Borriana, 25 de setembre. Festa Este-

llés, organitzada per la societat borrianen-

ca La Canella en commemoració de 

l’aniversari del naixement de Vicent An-

drés Estellés (1924-1993). Durant el 

sopar es van realitzar lectures, principal-

ment de textos d’Estellés, conduïdes per 

Vicent Pitarch.

— Castelló, 27 de setembre. Ho-

menatge a Ovidi Montllor (1942-1995), 

organitzat per la Regidoria de Cultura de 

l’Ajuntament amb motiu del vintè aniver-

sari de la seva mort. L’acte, conduït per 

Amàlia Garrigós, inclogué un «Vermut 

amb Ovidi» a la plaça de la Pau, en què 

participaren diversos cantautors valen-

cians.

— Castelló, novembre i desembre 

de 2015. Organització i participació acti-

va, conjuntament amb la plataforma 

Castelló per la Llengua, en els actes com-

memoratius del 83è aniversari de les 

Normes de Castelló.

— Castelló, 4 de febrer. Home-

natge als poetes valencians Bernat Artola 

(1904-1958) i Miquel Peris (1917-1987), 

en el qual es va presentar el treball dis-

cogràfic Artur Álvarez & amics interpre-

ten a Bernat Artola i Miquel Peris a ritme 

de blues. A part del concert musical en 

què intervingueren la majoria dels músics 

que van col·laborar en la gravació, hi 

hagué altres actuacions, com, per exem-

ple, la dels actors Marc Escrig i Fanfi 

Garcia. 
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Presentacions 

— Llotja del Cànem (Castelló), 13 de 

novembre. Presentació del llibre la cata-

lanofonia. una comunitat del segle xxi a 

la recerca de la normalitat lingüística, 

editat per l’IEC, a càrrec de Miquel Àngel 

Pradilla, autor del llibre i membre de 

l’IEC. Fou organitzada conjuntament amb 

Castelló per la Llengua, en la commemo-

ració del 83è aniversari de les normes de 

Castelló. 

— Llotja del Cànem, 28 de gener. 

Presentació del cinquè número de nemus, 

la revista científica de l’Ateneu de Natu- 

ra, a càrrec dels autors: Enric Forner, de 

l’Ateneu de Natura; Joan Castany, de l’Asso-

ciació Paleontològica i Mineralògica d’On-

da, i Miguel Tirado, del Grup Au d’Orni-

tologia.

— Llotja del Cànem, 15 de març. 

Presentació del llibre carles salvador. 

Glossari (1921-1929), de Vicent Pitarch, 

Lluís Meseguer i Jaume Garcia Llorens, a 

càrrec d’Enric Nomdedéu, regidor de 

Normalització Lingüística de l’Ajunta-

ment de Castelló, i amb la participació 

dels autors.

— Llibreria Argot (Castelló), 16 

de març. Presentació de la novel·la la 

sega, de Martí Domínguez, membre de 

l’IEC, a càrrec de Vicent Pitarch i Pilar 

Dolz, artista i promotora d’exposicions i 

actes culturals.

— Casa dels Caragols (Castelló), 

21 d’abril. Presentació de la nació dels 

valencians, de Joan F. Mira, membre de 

l’IEC, a càrrec de Vicent Pitarch i amb la 

participació de l’autor. El llibre és una 

versió ampliada de l’assaig que Mira va 

publicar el 1997 amb el títol sobre la 

nació dels valencians.

— Seu de l’IEC (Barcelona), 5 de 

maig. Presentació del número 5 de nemus, 

amb les intervencions de Joandomènec 

Ros, president de l’IEC; de Joan Pino, 

president de la Institució Catalana d’His-

tòria Natural de l’IEC, i d’Enric Forner, 

Joan Castany i Miquel Tirado, autors de 

la publicació.

Conferències i taules rodones

— Biblioteca Universitària del Coneixe-

ment (Vila-real), 22 de gener. Taula ro-

dona: l’educació en valencià: qualitat i 

garantia plurilingüe, amb Isabel Ríos, de 

la Universitat Jaume I de Castelló (UJI); 

Vicent Moreno, president de la Federació 

Escola Valenciana; Elsa Vilalta, cap del 

Servei d’Educació Plurilingüe de la Con-

selleria d’Educació, i Joan Lluís Martín, 

director del CEIP Concepció Arenal. Es 

dugué a terme amb la col·laboració de les 

regidories de Normalització Lingüística i 

d’Educació de l’Ajuntament de Vila-real.

— Llotja del Cànem, del 4 al 25 

de febrer. Cicle de conferències: la natura 

al teu abast, organitzat per l’Ateneu de 

Natura. Inclogué quatre conferències, 

programades per als dijous del mes de 

febrer: «Aus migrants per Castelló», per 

Miguel Tirado, del Grup Au d’Ornitologia; 

«Nivells i plaguicides a l’atmosfera», per 
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Clara Coscollà, de la Fundació per al 

Foment de la Investigació Sanitària i Bio-

mèdica de la Comunitat Valenciana; «Un 

llistonar novedós al desert de les Palmes», 

per Roberto Roselló, biòleg, i «Seguiment 

d’aus a Cintorres», de Joan Castany, or-

nitòleg.

— Facultat de Filologia, Traduc-

ció i Comunicació de la Universitat de 

València (UV), 5 de maig. Conferència: 

«Carles Salvador i el seu llegat», a càrrec 

de Vicent Pitarch, en la III Setmana per 

la Llengua. 

— La Costureta (Benassal), 4 de 

juny. Xerrada: «Una llengua europea. Una 

societat moderna», a càrrec de Vicent 

Pitarch, en les activitats prèvies a la Fes-

ta per la Llengua a Benassal. 

— Aula Magna de la Nau a la UV, 

21 de juliol. Taula rodona: «Parlem dels 

drets lingüístics. L’ús del valencià a l’ad-

ministració pública», organitzada per Es-

cola Valenciana, amb els ponents Ferran 

Puchades, secretari autonòmic de Justícia 

i Administració Pública; Karlos Bernabé, 

regidor a Oriola; Vicent Pitarch; Rafael 

Xambó i Anselm Bodoque, de la UV, i la 

periodista Reis Juan, com a moderadora. 

Jornades

— Àgora de la Universitat Jaume I, 23 

d’abril. XXIX Festa per la Llengua de les 

XIX Trobades d’Escoles en Valencià: «Un 

país d’escoles», amb activitats culturals i 

educatives, tallers, teatre, concerts i ex-

posicions. 

— Centre Cultural Castellut (Cas-

talla), 28 de maig. I Jornada Enric Valor 

i Castalla, dedicada a plantejar pública-

ment la iniciativa de construir la Casa 

Museu Enric Valor a Castalla. La reivin-

dicació fou promoguda per la Coordina-

dora pel Valencià de l’Alcoià-Comtat, i 

compartida per diverses entitats i institu-

cions, entre les quals hi hagué l’IEC. En 

l’acte intervingueren els filòlegs Josep 

Daniel Climent i Francesc Gisbert, i es 

dugué a terme una taula rodona modera-

da pel filòleg Joan Borja, en la qual par-

ticiparen Francesc Pérez Moragón, direc-

tor de la Casa Joan Fuster (Sueca); José 

Payà, director de la Casa Azorín (Monò-

ver), i Vicent Pitarch.

— Benassal, 5 de juny. Festa per 

la Llengua 2016, amb activitats culturals 

i lúdiques: una cercavila, una visita gui-

ada pel nucli històric de la localitat, un 

taller de poesia i fotografia, i la xerra-

da «El diccionari castellà-valencià de 

Carles Salvador», a càrrec del filòleg 

Emili Casanova.

Altres activitats

— Ajuntament de Castelló, 9 d’octubre. 

Lliurament dels guardons Català de l’Any, 

que atorga la Fundació Gaetà Huguet, a 

Vicent Partal, director de vilaweb i als 

membres del grup musical castellonenc 

Els Llauradors. 

— Teatre Raval de Castelló, 25 

d’octubre. Col·laboració amb el grup de 

teatre L’Enfilat i El Pont Cooperativa  
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de Lletres en l’espectacle teatral un pont de 

lletres per a carles salvador, la força d’un 

idioma.

— Restaurant El Molí (Vila-real), 

6 de febrer. Lliurament del Premi Socar-

rat Major 2016, atorgat a Vicent Pascual 

Granell, membre de l’IEC, per la seva 

tasca clau en el procés d’introducció de la 

llengua catalana en l’escola valenciana. 

— Castelló, 14 de febrer i 23 de 

juny. Col·laboració amb el Centre Excur-

sionista de Castelló en els actes de la 47a 

Renovació de la Flama de la Llengua 

Catalana.

— Castelló, dies 15, 16, 17, 22, 

23 i 24 d’abril. Col·laboració amb la 

II Fira de Teatre Breu de Castelló, orga-

nitzat per la Ravalera Teatre.

— Museu d’Etnologia de Castelló, 

del 8 al 30 d’abril. Exposició: «Ensenyar 

valencià en temps difícils. Carles Salvador 

i Enric Matalí», mostra que inclogué do-

cuments originals sobre els cursos de 

gramàtica valenciana creats el 1949 per 

Carles Salvador, que s’aixoplugaren dins 

Lo Rat Penat i en què també va participar 

molt activament Enric Matalí. 

— Facultat de Ciències Humanes 

i Socials de la UJI, 27 d’abril. Acte de 

nomenament de Joan F. Mira, membre  

de l’IEC, com a soci d’honor del Col·lectiu 

Universitat Jaume I per la Llengua i la 

Cultura. 

— València, 13-15 de maig. Par-

ticipació en la Fira dels Idiomes a Valèn-

cia, organitzada per la Direcció General 

de Política Lingüística i Gestió del Multi-

lingüisme.

— Borriana, 14, 21 i 28 de maig. 

Col·laboració amb l’Agrupació Borrianen-

ca de Cultura en la realització dels Dis-

sabtes Literaris 2016, en què participaren 

Miquel Desclot, Anna Moner i Joan Garí.

— Traiguera, 21 de maig. Col-

laboració amb l’entitat Maestrat Viu en 

l’organització i la realització de la 3a 

edició dels Premis Maestrat Viu, que re-

coneixen les persones i els col·lectius que 

han treballat per la cultura i la llengua.

— Teatre Principal de Castelló, 

24 de maig. Lliurament dels guardons de 

l’onzena edició del Premi de Narrativa 

Escolar Vicent Marçà, en què participà 

Vicent Pitarch, delegat de l’IEC a Castelló.

— Pati de la Casa de la Cultura 

de Castelló, de maig de juny. Cicle prima-

veral vermuts literaris, organitzat con-

juntament amb Castelló per la Llengua, 

en què es presentaren obres i autors en 

llengua catalana, entre els quals el llibre 

Després vénen els anys, de Maria Folch, i 

l’assaig Els valencians, des de quan són 

valencians?, de l’historiador Vicent 

Baydal. 

— Catí, 2 i 3 de juliol. Fira me-

dieval A catí, peraires, organitzada per 

l’Ajuntament de Catí per a retre home-

natge a la història del poble, concretament 

a la seva primera època de cristianisme, 

entre els segles xiii i xv. Durant un cap de 

setmana es van fer representacions de fets 

importants de l’època, i l’Associació Cultu-
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ral Tossal de la Nevera, amb la participa-

ció de l’IEC i altres entitats, va exposar i 

va vendre llibres d’autors vinculats a les 

comarques castellonenques.

— Benlloch, 7-9 de juliol. La seu 

de l’IEC a Castelló va formar part de les 

entitats patrocinadores de la desena 

edició del Feslloch, festival de música en 

valencià. El cartell estigué format per un 

gran nombre d’artistes, tant valencians 

com d’arreu: Eva Dénia, Aspencat, Doc-

tor Prats, Tirant lo Rock, Lilit i Dionís, 

Fermin Muguruza, Train to Roots, etc. 

Així mateix, a part dels concerts, es van 

programar altres activitats: tallers, acti-

vitats esportives, un karaoke en valencià 

i la projecció del documental sempre al 

tall.

— Benassal, agost del 2016. Col-

laboració i participació en el VIII Concurs 

Literari i Fotogràfic Carles Salvador, or-

ganitzat per la Fundació Carles Salvador. 

La seu de Castelló ha consolidat 

les interrelacions amb les entitats se-

güents: Universitat Jaume I, Fundació 

Carles Salvador, Fundació Gaetà Huguet, 

Escola Valenciana, Jornades Culturals a 

la Plana de l’Arc, Castelló per la Llengua, 

Ateneu de Natura, Centre Excursionista 

de Castelló, Associació Borrianenca de 

Cultura, Associació Cultural Socarrats, 

Associació Cultural Josep Climent, L’En-

filat, etc., a més de mantenir la col·la-

boració amb grups de l’activisme cultural, 

com ara La Rabera Eclèctica.

seu de lleida

Any de creació: 2005

Delegat: Ramon Sistac i Vicén

Adreça: Edifici Polivalent

Universitat de Lleida

Av. Jaume II, 71

25001 Lleida 

A/e: lleida@iec.cat 

La seu de Lleida s’ha encarregat d’orga-

nitzar o ha participat en les activitats 

següents: 

— Primeres Jornades d’Intercanvi 

entre la Universitat de Lleida (UdL) i la 

Universitat de Tolosa-Joan Jaurés, organit-

zades per la Càtedra d’Estudis Occitans de 

la UdL. Una desena d’estudiants del grau 

en filologia catalana i estudis occitans de la 

UdL va acollir, els dies 17 i 18 de maig,  

la delegació de la universitat tolosana, 

integrada per estudiants, professors i in-

vestigadors. Al llarg dels dos dies es van 

dur a terme diverses activitats: sessions 

dedicades a diferents temes, com per exem-

ple, l’edat d’or de la literatura occitana, 

una taula rodona per a intercanviar im-

pressions sobre els projectes en curs relatius 

a l’occità i una visita a la seu de Pagès 

Editors, editorial que disposa de quatre 

línies de publicació en llengua occitana.

— Homenatge a Jordi Mir i Pa-

rache, filòleg, escriptor i activista cultural, 

nascut a Tremp el 1935. Organitzat con-

juntament amb l’Institut d’Estudis Iler-

dencs (IEI), la seu territorial d’Òmnium 
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a Lleida i l’Ajuntament de Tremp, l’acte 

va tenir lloc a l’Aula Magna de l’IEI el dia 

2 de juny. Hi van intervenir Ramon Sistac; 

Pep Coll, escriptor; Montse Torres, presi-

denta  de  la  seu  territorial  d’Òmnium 

Cultural a Lleida; Joan Ubach, alcalde  

de Tremp, i Montserrat Macià, directora de 

l’IEI. Com a cloenda, l’Escola de Música 

de Tremp interpretà la serenata, op. 8, de 

Ludwig van Beethoven, i Moviment per  

a un estiu, de Josep Lluís Guzmán. [Pos-

teriorment, el 20 de juny, Jordi Mir ingres-

sà a l’IEC, com a membre corresponent 

adscrit a la Secció Filològica.] 

seu d’Alacant

Any de creació: 2005

Delegat: Brauli Montoya Abat

Adreça: Seu Ciutat d’Alacant

Universitat d’Alacant

Av. Ramón y Cajal, 4

03001 Alacant

A/e: alacant@iec.cat 

La seu d’Alacant s’ocupa de la gestió de 

la Biblioteca Enric Valor - IEC, que con-

té el fons bibliogràfic de l’IEC i un fons 

bibliogràfic i documental d’Enric Valor. 

La biblioteca, situada a la Seu Ciutat 

d’Alacant, s’obre al públic els dilluns i els 

divendres de 10 a 12 h, i els dijous de 16 

a 20 h. Així mateix, la seu d’Alacant s’ha 

encarregat d’organitzar o ha intervingut 

en les activitats descrites a continuació.

Sessions de conversa de la Biblioteca 

Enric Valor

Fòrum dirigit a tothom interessat a prac-

ticar la conversa i la reflexió en valencià. 

S’hi fan lectures i debats sobre textos de 

temes diversos procedents del fons biblio-

gràfic de l’IEC i del fons bibliogràfic i 

documental d’Enric Valor. Les sessions 

van tenir lloc a la Biblioteca Enric Valor, 

els dijous de 16 a 19 h, entre l’1 de setem-

bre de 2015 i l’1 de juliol de 2016.

Club de lectura en valencià

És una iniciativa de la llibreria Libros 28 

de Sant Vicent del Raspeig, que rep el 

suport de la Seu, que tria un llibre al mes 

i modera les sessions i els diàlegs del pú-

blic amb els autors convidats. Les sessions 

es van dur a terme el primer dissabte de 

cada mes, des del setembre del 2015 fins 

al juliol del 2016.

Tercera edició del curs «La ciència 

pren la paraula. Els problemes 

socials de les pseudociències»

Organitzat conjuntament amb la Univer-

sitat d’Alacant (UA) i la Càtedra Telefò-

nica, aquest curs té per objectiu crear 

ciutadans crítics davant l’auge de deter-

minades pseudociències, creences, mites 

o supersticions que estan arrelant en la 

societat i que la gran quantitat d’infor-

mació a Internet amplia. Es va impartir 

a la UA, del 2 al 4 de setembre.
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IV Nit de Contes al Palau

Activitat coordinada i presentada per 

l’escriptor Rafa Gomar, amb la col-

laboració de l’Ajuntament de Gandia i 

altres institucions. En aquesta quarta 

edició, Robert Cortell i Núria Cadenes van 

llegir relats seus i els tres estudiants pre-

miats en el concurs de microrrelats Ti-

rant@net (Helena Policarpio, Ana Bix-

quert i Marc Pardo) també van llegir les 

seves obres. A més, l’actriu Marina Mulet 

va oferir l’espectacle trajectes. L’acte 

tingué lloc al Saló de Corones del Palau 

Ducal de Gandia el dia 14 de novembre.

Commemoració de l’Any Internacio-

nal de la Llum i l’Any Internacional 

dels Sòls

La UA va organitzar un seguit d’activitats 

entorn del 2015 Any Internacional de la 

Llum - Any Internacional dels Sòls:

— 2-20 de novembre. Exposició: 

«Any Internacional de la Llum», a l’Edi-

fici d’Òptica de la Facultat de Ciències. 

L’acte inaugural es va celebrar el dia 4.

— 6 de novembre. Inauguració de 

l’exposició «2015 Any Internacional dels 

Sòls», que es va mostrar a la Sala Trànsit 

de la Facultat de Ciències II fins al 30 de 

novembre.

— 6 de novembre. Conferència: 

«Actuar per protegir els sòls», per Jaume 

Porta, membre de l’IEC i president de la 

Societat Espanyola de la Ciència del Sòl. 

Va tenir lloc a la Sala de Juntes de la 

Facultat de Ciències II.

— 12 de novembre. Cicle de con-

ferències de l’Any Internacional de la 

Llum, a la Sala de Juntes de la Facultat 

de Ciències II. La primera conferència va 

ser «Introducció a l’Any Internacional de 

la Llum», d’Ignacio Moreno, catedràtic 

d’òptica de la Universitat Miguel Hernán-

dez d’Elx. A continuació, Ramon Lapie-

dra, membre de la Secció de Ciències i 

Tecnologia de l’IEC, va pronunciar la 

ponència «La llum, causalitat relativista, 

determinisme i mecànica quàntica: tot 

està escrit?».

— 23 de novembre - 22 de de-

sembre. Exposició: «Investigadoras en la 

luz y en las tecnologías de la luz», a 

l’Edifici d’Òptica de la Facultat de Cièn-

cies.

— 26 de novembre. Conferència: 

«El sol i les esferes celestials: camins de 

llum de Dante al Paradís», a càrrec de Joan 

Francesc Mira, membre de la Secció de 

Filosofia i Ciències Socials de l’IEC, a la 

Sala Altamira de la seu d’Alacant. 

— 11 de desembre. Conferència: 

«La llum en la pintura», a càrrec de Mar-

tí Domínguez, membre de la Secció de 

Ciències Biològiques de l’IEC, a la Sala 

Polivalent del Museu Universitat d’Ala-

cant (MUA).

— 11 de desembre. Inauguració 

de l’exposició «Estudis d’Art MUA», que 

es pogué veure a la sala El Club del MUA 

fins al gener del 2016.
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Projeccions de documentals

Algèria, el meu país. Història  

i memòria de l’emigració valenciana  

a Orà i Alger

Organitzada en col·laboració amb l’Asso-

ciació Cultural El Teix i l’Ajuntament 

d’Ibi. El documental es va produir el 2012 

amb motiu del cinquantè aniversari de la 

independència d’Algèria i el consegüent 

èxode de bona part de la població valen-

ciana instal·lada al país —unes 250.000 

persones, algunes originàries d’Ibi. En la 

sessió intervingueren Juli Esteve, director 

del documental, i Brauli Montoya, delegat 

de l’IEC a Alacant. Va tenir lloc el 20 de 

novembre al Centre Cultural Salvador 

Miró d’Ibi.

Bicicleta, cullera, poma

Sessió organitzada conjuntament amb 

l’Associació de Familiars de Malalts 

d’Alzheimer i Altres Demències, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Novelda 

i Escola Valenciana. El documental, diri-

git per Carles Bosch, mostra la lluita de 

Pasqual Maragall i la seva família contra 

l’Alzheimer. La projecció va anar acom-

panyada d’un col·loqui moderat per la 

psicòloga Pilar Mira. Es va dur a terme el 

4 de desembre al Centre de Familiars de 

Malalts d’Alzheimer de Novelda.

Exposició permanent: «El Carxe, 

territori de frontera»

El 2016, l’IEC va cedir a l’Ajuntament 

del Pinós l’exposició «El Carxe, territori 

de frontera» per tal que s’oferís al públic 

d’una manera permanent. En l’acte inau-

gural, que es va fer l’11 de febrer, hi van 

participar Rubén Trenzano, director ge-

neral de Política Lingüística de la Gene-

ralitat Valenciana; Sílvia Verdú, regidora 

de Cultura de l’Ajuntament del Pinós; 

Immaculada Garrigós, historiadora local 

especialista en patrimoni, que va fer una 

introducció històrica sobre la subcomarca 

del Carxe, i Brauli Montoya, delegat de 

l’IEC a Alacant. D’altra banda, s’està 

preparant un espai amb material didàctic 

sobre el Carxe, que es pot consultar al web 

de la delegació. 

Certamen d’Experiències  

Científiques

Convocat conjuntament amb la UA i amb 

el suport de l’associació La Cívica - Escola 

Valenciana, amb la finalitat de promoure 

la valoració i l’apreciació de la ciència, 

especialment entre els més joves. Durant 

aquest curs es van celebrar les dues pri-

meres edicions, a la Universitat d’Alacant, 

el 14 de novembre de 2015 i el 12 de març 

de 2016.

XXI Jornada de Sociolingüística 

d’Alcoi: «La política lingüística: 

element de cohesió i vertebració.  

La transversalitat del valencià»

La Jornada de Sociolingüística d’Alcoi se 

celebra anualment per a analitzar i de-

batre l’ús del valencià a fi d’aconseguir-ne 

la normalitat en tots els àmbits socials. La 
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21a edició va tenir lloc els dies 4 i 5 de 

març, al Campus d’Alcoi de la Universitat 

Politècnica de València, i va ésser orga-

nitzada conjuntament amb aquesta uni-

versitat, l’Acadèmia Valenciana de la 

Llengua, l’Ajuntament d’Alcoi, el Centre 

Ovidi Montllor i la coordinadora de l’Al-

coià i el Comtat pel Valencià. La confe-

rència inaugural, «El valencià en l’àmbit 

de la justícia i la situació actual dels drets 

lingüístics», va ser a càrrec de Joaquim 

Bosch, portaveu de Jutges per a la Demo-

cràcia. Seguidament es van oferir sessions 

dedicades, per exemple, a explicar la nova 

política lingüística de la Generalitat Va-

lenciana (Rubén Trenzano, director gene-

ral de Política Lingüística i Gestió del 

Multilingüisme de la Generalitat Valenci-

ana) o el turisme com un dels sectors clau 

en el multilingüisme (Francesc Colomer, 

president de l’Agència Valenciana de 

Turisme). Així mateix, el programa va 

incloure activitats paral·leles, com ara la 

ruta del cementeri de Sant Antoni Abat 

d’Alcoi —considerada itinerari cultural 

pel Consell d’Europa— o els monòlegs 

d’Eugeni Alemany.

Exposició «T’A dones»

Organitzada conjuntament amb la UA 

amb motiu de la commemoració del Dia 

de la Dona. Va consistir en una mostra 

d’obres del pintor alacantí Francisco Ja-

vier Torres Ribelles i de relats de l’escrip-

tora iberuda Lliris Picó. Es va exhibir a 

la Sala Miguel Hernández de la Seu 

Universitària Ciutat d’Alacant, entre el  

7 de març i el 14 d’abril.

I Jornades sobre Llengua i Identitat 

al Sud: «Es pot ser valencià sense 

parlar valencià?»

La situació política actual al sud valencià 

demana que s’estableixin una sèrie d’es-

tratègies que permetin protegir les mino-

ries urbanes valencianoparlants, enfortir 

la valencianitat lingüística i cultural de 

poblacions com ara Crevillent i Monòver, 

eixamplar el mercat lingüístic valencià al 

sud i incorporar a la valencianitat la co-

marca del Baix Segura. Per aquesta raó, 

l’associació El Tempir organitzà aquestes 

jornades, que es van programar en cinc 

sessions, del 26 al 29 d’abril, al Centre 

Municipal de Congressos d’Elx, i el 30 

d’abril, al municipi d’Oriola. Es van dur 

a terme diverses activitats (conferències, 

tallers, taules rodones, una visita guiada 

a Oriola, etc.), sempre conduïdes per 

experts, entre els quals hi hagué Josep 

Martines, membre de la Secció Filològica 

de l’IEC, que va pronunciar la conferència 

«Som, parlem: llengua i identitat».

III Jornada LITCAT de Grups  

de Recerca de Literatura Catalana 

Contemporània

Organitzada per la Societat Catalana de 

Llengua i Literatura de l’IEC i el Depar-

tament de Filologia Catalana de la UA. 

Es va celebrar el 17 de maig a la Seu 

Universitària Ciutat d’Alacant i va inclou-
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re, entre altres activitats, la conferència 

inaugural «Globalització i literatura», 

d’Enric Balaguer, director del Grup de Re-

cerca de Literatura Contemporània de la 

UA, i «Escriure des del monstre», confe-

rència de cloenda a càrrec de l’escriptor 

Manuel Baixauli.

El Pati de la Ciència

Projecte de divulgació científica, que té 

per objectiu acostar la ciència a la socie- 

tat per mitjà de l’aspecte lúdic i divertit. 

Dirigit a infants i joves, d’entre sis i setze 

anys, que participen en l’Escola d’Estiu 

de la Universitat d’Alacant, s’hi realitza-

ren espectacles científics de física, quími-

ca i matemàtiques. L’activitat fou coorga-

nitzada amb l’Aula de la Ciència de la 

Universitat d’Alacant, on tingué lloc du-

rant el mes de juliol de 2016. 

Delegació de valència

Any de creació: 2005

Delegat: Juli Peretó i Magraner

Adreça: No té seu pròpia; les activitats 

organitzades es duen a terme princi-

palment a l’Octubre Centre de Cultura 

Contemporània (carrer de Sant Fer-

ran, 12, 46001 València)

A/e: valencia@iec.cat

Totes les activitats de la delegació de 

València reben el suport d’Acció Cultural 

del País València, la Càtedra de Divulga-

ció de la Ciència - Unitat de Cultura Ci-

entífica de la Universitat de València, la 

Delegació Institucional del CSIC a Valèn-

cia i la Revista Mètode. Al llarg del curs, 

la Delegació s’ha encarregat d’organitzar 

o ha intervingut en les activitats descrites 

a continuació. 

XVII Setmana de la Ciència 2015

— Taula rodona: la ciència en la litera-

tura, a propòsit de la publicació del llibre 

la ciència en la literatura (Edicions UB), 

de Xavier Duran. Dialogaren amb l’autor 

Anna Moner i Martí Domínguez. Moderà 

el debat Juli Peretó. Aquest acte formà 

part de la programació de la Plaça del 

Llibre 2015. 21 de novembre.

— Bar de Ciències (cafeteria de 

l’Octubre Centre de Cultura Contempo-

rània, OCCC): «D’on venim?», a propòsit 

de la publicació del llibre orígenes (Ed. 

Crítica) i del número 87 (tardor 2015) de 

la revista Mètode, dedicat a l’origen de la 

vida. Hi participaren Carlos Briones, del 

Centro de Astrobiología (INTA-CSIC), i 

Alberto Fernández Soto, del Instituto de 

Física de Cantabria (UC-CSIC), i moderà 

el debat Reis Juan, periodista. 23 de no-

vembre.

— «Encontres amb la Maleta de la 

Ciència», projecte de la Càtedra de Divul-

gació de la Ciència de la Universitat de 

València basat en el llibre d’Enric Ramiro. 

La Maleta de la Ciència és un recurs di-

dàctic que conté experiments senzills a 

l’abast de les famílies i les escoles. La 
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presentació va ser a càrrec d’Enric Ramiro 

i de Fernando Sapiña. 26 de novembre. 

Presentació de llibres

— 813. truffaut, de Paula Bonet. «Un 

cafè amb Paula Bonet», conversa amb 

l’autora i signatura de llibres. Cafeteria 

de l’OCCC, 30 d’octubre. 

— Molècules. Els elements i l’ar-

quitectura del tot, de Theodore Gray, a 

càrrec de Isabel Vázquez, catedràtica 

d’enginyeria química i vicerectora d’Es-

tudis i Política Lingüística de la Univer-

sitat de València, i María Luisa Calatayud, 

professora de química de batxillerat. Lli- 

breria Fan Set (OCCC), 11 de desembre.

— la sega, de Martí Domínguez, 

a càrrec d’Alfons Cervera, Violeta Tena i 

l’autor. Llibreria Fan Set (OCCC), 15 de 

desembre.

— otegi, la força de la pau, d’An-

toni Batista, a càrrec de Martxelo Otamen-

di, director de Berria, i amb la participa-

ció de l’autor. Llibreria Fan Set (OCCC), 

29 de gener. 

Els premis Nobel de l’any 2015 

Aquest cicle de conferències va tenir lloc 

a l’OCCC i fou organitzat per Acció Cul-

tural del País Valencià amb el suport de 

l’IEC, la Càtedra de Divulgació de la Ci-

ència de la Universitat de València, la Red 

de Unidades de Cultura Científica, el 

Consell Superior d’Investigacions Cientí-

fiques (CSIC) i la Diputació de Barcelona. 

El programa inclogué cinc sessions:

— «Demanda, pobresa i desigual-

tat», per Dulce Contreras, catedràtica del 

Departament d’Anàlisi Econòmica de la 

Universitat de València (UV), sobre el 

Premi Nobel d’Economia 2015, atorgat a 

Angus Deaton, per l’anàlisi del consum, 

la pobresa i el benestar (13 de gener).

— «Les partícules “fantasma” 

també tremolen: oscil·lacions de neu-

trins», per Arcadi Santamaria, de l’Insti-

tut de Física Corpuscular (UV-CSIC), 

sobre el Premi Nobel de Física 2015, 

atorgat a Takaaki Kajita i Arthur B. Mc-

Donald, pel descobriment de les oscil-

lacions dels neutrins (20 de gener).

— «El Nobel es recorda de les 

malalties dels pobres», per Francisco J. 

Morales Olivas, de l’Institut Mèdic Valen-

cià, sobre el Premi Nobel de Medicina 

2015, atorgat a William C. Campbell i 

Satoshi Ōmura, pels seus descobriments 

sobre una teràpia nova contra les infecci-

ons causades per nematodes paràsits, i a 

Youyou Tu, pels descobriments relacionats 

amb una teràpia nova contra la malària 

(26 de gener).

— «Les eines de reparació del 

DNA», per Ramon Eritja, de l’Institut de 

Química Avançada de Catalunya, sobre 

el Premi Nobel de Química 2015, atorgat 

a Tomas Lindahl, Paul Modrich i Aziz 

Sancar, pels estudis dels mecanismes de 

la reparació del DNA (27 de gener).

— Acte dedicat a Svetlana  

Aleksiévitx, Premi Nobel de Literatura 

2015, que consistí en un diàleg entre 
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Laura Huerga, editora en català de  

Svetlana Aleksiévitx, i Vicent Alonso, 

escriptor (28 de gener).

Dia de Darwin 2016

Fou una activitat de l’Espai Ciència que 

rebé la col·laboració de la Societat Cata-

lana de Biologia (SCB-IEC). La jornada 

inclogué les conferències següents: 

— «L’origen de la cèl·lula eucari-

òtica», de Toni Gabaldón, professor 

d’investigació d’ICREA, del Centre de 

Regulació Genòmica i el Parc de Recerca 

Biomèdica de Barcelona, que tingué lloc 

a la Sala Darwin del Campus Burjassot-

Paterna (Universitat de València).

— «L’Antropocè. Els canvis ambi-

entals planetaris recents suggereixen que 

la terra ha pogut entrar en una nova era 

geològica dominada pels humans (Lewis i 

Maslin, nature, 2015)», amb motiu de la 

publicació del núm. 411 de la revista saó: 

«Les polítiques ambientals valencianes», 

a càrrec d’Andreu Escrivà, investigador en 

ecologia, consultor en sostenibilitat i divul-

gador ambiental. L’acte fou moderat per 

Reis Juan, periodista, i tingué lloc al Bar 

de Ciències de l’OCCC.

Converses a l’Espai Ciència:  

«Investigació científica per millorar 

la nostra vida»

La periodista Reis Juan conduí un pro-

grama de ràdio sense ràdio, amb el suport 

tècnic de Pepe Moreno. Les converses, que 

tingueren lloc a l’Espai Ciència de l’OCCC 

i s’enregistraren per a poder ser escoltades 

en línia posteriorment, van ser amb les 

persones següents:

— Anna Lluch, catedràtica del 

Departament de Medicina de la UV i cap 

del Servei d’Hematologia i Oncologia de 

l’Hospital Clínic Universitari de València 

(1 de març).

— Avelino Corma, fundador de 

l’Institut de Tecnologia Química, centre 

del CSIC i la Universitat Politècnica de 

València (13 d’abril).

—  Pura Muñoz, professora d’in-

vestigació d’ICREA i del Departament de 

Ciències Experimentals i de la Salut de la 

UPF (11 de maig).

— Maria José Sanz, directora ci-

entífica del Centre Basc per al Canvi 

Climàtic (BC3), de Bilbao (8 de juny).

Viquimarató de Biologia

Es dugué a terme el 30 d’abril, a l’Espai 

Ciència, amb la col·laboració de la Societat 

Catalana de Biologia (IEC). S’inicià amb 

una introducció a l’edició de la Viquipèdia 

enfocada als científics i un estudi de l’estat 

de la biologia a la Viquipèdia, i s’hi impar-

tiren les conferències «Ciència oberta», a 

càrrec de Miquel Duran, i «Recursos en 

terminologia científica», a càrrec de Fran-

cesc Esteve, i una sessió d’edició de termes 

de biologia en la Viquipèdia.

Col·laboracions acadèmiques

— Conferència plenària del 18è Congrés 

Internacional de l’Associació Catalana 
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d’Intel·ligència Artificial: «Ramon Llull, 

l’Ars Magna i el càlcul d’acords», per 

Carles Sierra, vicedirector i professor de 

l’Institut d’Investigació en Intel·ligència 

Artificial de la UAB - CSIC. Sala d’actes 

de l’OCCC, 21 d’octubre.

— XVII Matinal de l’Evolució, 

adreçada al professorat de batxillerat i 

d’ensenyament secundari obligatori. S’hi 

tractaren els temes següents: «Diversitat 

i evolució dels virus», per Rafael Sanjuán; 

«Sexe: de la cooperació al conflicte i del 

conflicte a la cooperació», per Pau Cara-

zo, i «El costat fosc de l’evolució humana: 

evolució adaptativa i malalties neurocog-

nitives», per Nuria Flames. La sessió es 

clogué amb un debat general entre els 

ponents moderat per Juli Peretó. Aquesta 

activitat va ser organitzada per la Dele-

gació del rector per a la Incorporació a la 

Universitat (UV), l’Institut Cavanilles de 

Biodiversitat i Biologia Evolutiva (UV), 

l’Institut de Biologia Integrativa de Siste-

mes I2 SysBio (UV-CSIC), la Facultat de 

Ciències Biològiques (UV), el Jardí Botànic 

(UV), la Societat Catalana de Biologia 

(IEC) i VLC-Campus: Microclúster de 

Biologia Evolutiva i Integrativa, i tingué 

lloc a l’Auditori Joan Plaça (Jardí Botànic 

de la Universitat de València), el 7 de maig.

Delegació de Palma

Any de creació: 2009

Delegat: Damià Pons i Pons

Adreça: No té seu pròpia; les activitats 

organitzades es duen a terme en diver-

sos indrets.

A/e: palma@iec.cat

La delegació de Palma s’ha encarregat 

d’organitzar o ha intervingut en les acti-

vitats següents: 

— Can Alcover (Palma), 18 de 

novembre. Presentació del viii informe 

sobre la situació de la llengua catalana 

(2014), a càrrec de Miquel Àngel Pradilla, 

director de la Xarxa CRUSCAT de l’IEC 

i coordinador de l’informe, i de Joan Me-

lià, coordinador del Grup de Recerca 

Sociolingüística de les Illes Balears. L’ac-

te es va organitzar conjuntament amb el 

Grup de Recerca Sociolingüística de les 

Illes Balears, amb la col·laboració de 

l’Obra Cultural Balear.

— Sa Riera i Institut d’Estudis 

Baleàrics (Palma), 18 de desembre. Pre-

sentació als mitjans de comunicació del 

llibre Perfils lingüístics balears, de Joan 

Veny, i dels volums Mestres i amics. Arti-

cles i De Barcelona. crónicas fugaces, el 

vuitè i el novè volum de les obres com-

pletes de Miquel dels Sants Oliver. Hi 

intervingueren Llorenç Huguet, rector de 

la UIB; Joandomènec Ros i M. Teresa 

Cabré, president de l’IEC i presidenta 

Secció Filològica, respectivament; Josep 

Ramon Cerdà, director de l’Institut d’Es-

tudis Baleàrics; Pere Rosselló, director de 

l’edició de les obres completes, i Lleonard 

Muntaner, editor d’aquests tres llibres. 

00 Memoria 2015-2016.indb   257 4/12/17   11:33



M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

15
-2

01
6

258

— Club Diario de Mallorca (Pal-

ma), 3 de març. Conferència «Projectes 

nous de la Secció Filològica: gramàtica, 

diccionari i estàndards», per M. Teresa 

Cabré, presidenta de la Secció Filològi-

ca de l’IEC. Marta Fuxà, directora general 

de Política Lingüística del Govern de les 

Illes Balears, presentà l’acte.

— Club Diario de Mallorca (Pal-

ma), 10 de març. Conferència «Els efectes 

del canvi climàtic al mar», de Joandomè-

nec Ros, president de l’IEC i catedràtic 

d’ecologia de la Universitat de Barcelona. 

Gabriel Moyà, professor d’ecologia de la 

Universitat de les Illes Balears i membre 

de la Societat Catalana de Biologia de 

l’IEC, presentà l’acte.

Delegació de l’Alguer

Any de creació: 2016

Delegat: Antoni Torre 

Adreça: No té seu pròpia; les activitats 

organitzades es duen a terme en diversos 

indrets.

A/e: alguer@iec.cat

La delegació de l’Alguer va participar en 

dues jornades, organitzades per l’Obra 

Cultural de l’Alguer, en el marc de la 

XLVIII Universitat Catalana d’Estiu, que 

tingué lloc a Prada de Conflent del 16 al 

22 d’agost de 2016: 

— V Jornada de les Àrees Prote-

gides: «El Parc Nacional de l’Asinara», 

coordinada per Antoni Torre, que constà 

de les ponències següents: «Des de la idea 

d’un parc a l’illa de l’Asinara fins a la seva 

institució», d’Antoni Torre; «El Parc Nacio-

nal de l’Asinara», de Pierpaolo Congiatu, 

director del Parc, i «L’àrea marina pro-

tegida de l’illa de l’Asinara», de Vittorio 

Gazale, cap de l’Àrea Marina Protegida 

d’aquesta illa (18 d’agost).

— V Jornada Algueresa, que in-

clogué les ponències següents: «Els pai-

satges del territori municipal de l’Alguer», 

d’Antoni Torre; «L’origen dels noms po-

pulars dels carrers, places, muralles i 

torres de l’Alguer vella», de Maria Antònia 

Salaris, de l’Obra Cultural de l’Alguer; 

«L’ensenyament de l’alguerès a l’escola: 

experiències», de Salvatore Scala, de 

l’Obra Cultural de l’Alguer, i «Un pont 

d’art a l’Alguer 2005-2016», de Jordi 

Aligué, gestor de Vallgrassa, Centre Ex-

perimental de les Arts al Parc del Garraf 

(19 d’agost).
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